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1 .
L A  F U N D A C I Ó

1.1. ANTECEDENTS I FINALITAT

El 3 de novembre de 1972, per iniciativa de
la Caixa d’Estalvis de Torrent, es va crear com a
fundació privada l’Instituto Pro-Desarrollo, el
qual tenia l’objectiu prioritari de promoure i
coordinar els esforços encaminats a aconseguir
el desenrotllament comunitari de Torrent i de la
resta de pobles de la comarca de l’Horta Sud.

Posteriorment, al març de 1990, davant la
proximitat de la fusió de la Caixa Torrent amb la
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM),
l’Instituto Pro-Desarrollo juntament amb
l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud i un
gran nombre d’institucions de la comarca, van
sol·licitar als presidents de les caixes en procés
de fusió l’aprovació d’una dotació econòmica, a
fi de crear una fundació que continuara l’acció
sociocultural mantinguda durant molts anys per
Caixa Torrent. 

L’Assemblea general de la Caixa Torrent,
amb la posterior ratificació de l’Assemblea
general de la CAM, va acordar subscriure un
conveni de col·laboració amb l’Instituto Pro-
Desarrollo, pel qual es va convertir en la
Fundación para el Desarrollo «Caixa Torrent».

Després de l’adaptació dels seus estatuts a la
Llei 30/94, va quedar inscrita en el Registre de la
Direcció General d’Interior de la Conselleria de
Presidència de la Generalitat Valenciana amb el
número 59, (V), per Resolució de 29 d’abril de
1997.

Publicada la Llei 8/1998 de la Comunitat
Valenciana sobre Fundacions, s’hi van adaptar
novament els Estatuts, i se’n canvià el nom pel
de Fundación de la Comunidad Valenciana para
el Desarrollo de l’Horta Sud.

1.2. NATURALESA I FINS DE LA
FUNDACIÓ

La Fundación para el Desarrollo de l’Horta
Sud és una entitat cívica de caràcter privat, de
naturalesa permanent, sense finalitat de lucre,
independent de qualsevol altra institució o
societat, plural en els seus principis ideològics i
activitats. Constitueix una prioritat de la
Fundació el desenvolupament comunitari i la
potenciació de la identitat comarcal entre els
habitants de l’Horta Sud, ajudant a recuperar i
enfortir els trets culturals, socials i econòmics
que històricament han caracteritzat la comarca.
Amb esta perspectiva, la Fundació vol ser un
agent, tant d’animació de la vida associativa
comarcal, com de sensibilització dels poders
públics i entitats ciutadanes, a fi que,
coordinadament, puga donar-se resposta a les
necessitats socioeconòmiques, culturals i d’in-
vestigació de la comarca.

La Fundació té com a fins fonamentals:

1. Realitzar estudis sobre el desenvo-
lupament social i cultural de la comarca de
l’Horta Sud, integrada per les següents
poblacions: Alaquàs, Albal, Aldaia, Alcàsser,
Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja,
Llocnou de la Corona, Manises, Massanassa,
Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de
Poblet, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella.
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2. Fomentar i realitzar programes que
consoliden la xarxa associativa de la comarca i el
seu compromís amb el patrimoni històric, la
cultura, el medi ambient, l’economia i les
persones de l’Horta Sud.

3. Sensibilitzar els poders públics, i
col·laborar amb ells, respecte de les qüestions
que afecten la comarca.

4. Organitzar activitats i elaborar projectes
d’actuació que fomenten la vertebració social i
cultural de la comarca.

5. Ser un espai cívic de reflexió i acció, que
propicie la participació i el protagonisme ciutadà
en els distints àmbits de la vida social de la
comarca. Un espai que possibilite l’intercanvi
creatiu d’idees i l’actuació col·lectiva en l’Horta
Sud. Un àmbit, en fi, per a estimular tant la
llibertat individual com la solidaritat col·lectiva.

1.3. CRITERIS ORIENTADORS

La Fundación para el Desarrollo de l’Horta
Sud té una ferma voluntat de servici a la comarca
on s’insereix, i fonamenta la seua actuació
d’acord amb les següents consideracions:

1. La transició democràtica va produir al
nostre país un inusitat entusiasme participatiu
que es va traduir en la creació d’associacions de
molt divers tipus. En el temps transcorregut des
d’aleshores, és evident que eixe entusiasme ha
passat per diversos moments alts i baixos, si bé la
dècada dels noranta ha constituït una autèntica
explosió associativa. Encara que alguns jutgen el
fenomen críticament com una moda que serà
efímera, per a la majoria d’estudiosos és més bé
l’expressió de nous valors i comportaments que,
probablement, es consolidaran en el segle XXI.

2. L’experiència espanyola dels últims vint-i-
cinc anys ha servit per a assentar un discurs
sobre la societat civil i el seu paper en un país
democràtic com el nostre. En este sentit, n’hi ha
que considera que la societat pot ser analitzada
com si estiguera dividida en diverses zones o
regions d’activitat. En primer lloc, situen el
sector estatal, que abraça una sèrie d’activitats
organitzades i legitimades per poders coercitius
formalitzats. En segon lloc, col·loquen el mercat
com a àmbit del conjunt d’activitats que
suposen intercanvi de béns i servicis lucratius,
intercanvi basat en el mecanisme dels preus
sobre la base de l’oferta i la demanda.
Finalment, el tercer sector o societat civil estaria
format per les associacions no lucratives, és a dir,
aquelles activitats en què el principi dominant
no és ni la coerció formal ni l’intercanvi lucratiu
de béns i servicis, amb la voluntarietat (en el
doble sentit d’estar lliures de coerció i de
l’objectiu de guany econòmic) com el principal
tret que definiria el seu sentit.

3. La solidesa que a l’Estat espanyol ha
adquirit en els últims anys la societat civil ha
posat en relleu la impossibilitat que l’estat
monopolitze l’esfera pública. Més bé,
l’associacionisme cívic ve donant mostres de la
seua capacitat per a proveir la societat de béns
públics, sovint en millor situació que l’estat per a
resoldre molts dels nous problemes que té
plantejats la col·lectivitat. Però, no es tracta
només dels béns públics que pot generar una
societat civil ben travada i madura. En tot
associacionisme hi ha objectius que miren als
afiliats propis, del qual no és el menys important
la reserva d’espais socials de trobada i de
sociabilitat, d’integració de grup, i més quan les
societats modernes es caracteritzen pel fenomen
de la individualització i la inhibició de la vida
col·lectiva. Una veritable cultura democràtica
implica la idea de ciutadania en la seua
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dimensió total i més activa, és a dir, disposada a
debatre i decidir sobre els assumptes col·lectius
a partir d’una preocupació compartida per
l’interés comú. 

4. L’enfortiment del teixit associatiu (siga de
caràcter veïnal, d’heteroajuda o de temps lliure)
ha de servir de fonament per a la participació
cívica, perquè no debades la vida associativa, a
més de trencar l’aïllament dominant en la nostra
cultura, constituïx una veritable escola de
convivència igualitària, de participació demo-
cràtica, d’aprenentatge directiu i d’interés pels
problemes de la societat. En conseqüència, les
accions que es dirigeixen a ampliar el nombre i
la diversitat d’associacions, a millorar la seua
democràcia interna, a facilitar els seus recursos
materials i a millorar la seua capacitat de gestió
constituïxen factors que, sens dubte, contri-
buïxen directament a construir una societat més
madura i participativa. 

5. La comarca de l’Horta Sud no ha quedat
al marge de l’explosió associativa dels últims
anys, i, en conseqüència, la seua societat civil
posseïx les mateixes potencialitats que les de la
resta de la societat espanyola. En este sentit, la
Fundación para el Desarrollo de l’Horta Sud
considera prioritari dirigir els seus recursos i la
seua labor a estimular i enfortir el teixit
associatiu existent com a estratègia, tant per a
fomentar la identitat pròpia de la Comarca (en
tot allò que representa el seu passat, el que
supose d’intervenció en el present i en allò que
ajude a preveure el futur), com per a fer que els
seus ciutadans siguen més participatius
socialment.

1.4. LÍNIES GENERALS D’ACTUACIÓ

Per a l’aplicació dels anteriors principis, la
Fundació es fixa els següents àmbits d’actuació:

- L’animació de la xarxa associativa a fi de
fer realitat una societat civil dinàmica i reforçar
les identitats col·lectives.

- La investigació, que ajude a comprendre la
realitat que ens envolta.

- La formació, adreçada principalment a les
associacions, per tal d’intervindre amb eficàcia
en la realitat que ens envolta i millorar-la.

- La informació-comunicació, amb l’objec-
tiu de contrarestar la manipulació de les
consciències i el descrèdit de la política.

- La solidaritat amb altres entitats i amb el
desenrotllament del Tercer Món, per a frenar
l’individualisme dominant en la nostra societat.

En conseqüència, els programes de la
Fundación para el Desarrollo de l’Horta Sud
s’orienten cap a tres grans àrees:

1. LES NOSTRES ARRELS:
- Museu Comarcal de l’Horta Sud

2. LA REALITAT QUE ENS ENVOLTA:
- Revista Papers de l’Horta
- Centre de Recursos Associatius de l’Horta Sud
- Solidaritat Internacional

3. CAP A ON ANEM:
- Anàlisi Prospectiva de la Comarca
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2 .
I N F O R M E  D E
S E C R E T A R I A

Durant el passat 2003, el Patronat de la
Fundació es va reunir en sessió ordinària el 29
d’abril, en la qual es presentà la Memòria i l’estat
de comptes corresponents a l’exercici 2002, a
més del Pla de Gestió i el Pressupost per a
l’exercici 2003.

Així mateix, es van elegir sis membres per al
Consell Executiu. En conseqüència, passaren a
formar part del Consell les persones següents:

- Vicent E. Comes Iglesia (2n període)
- Aldino Fernández Roig
- Vicente Gil Primo
- Pilar Martínez Martínez (2n període)
- Rafael Tormo Tronch (2n període)
- José María Torrent Chuán

Al seu torn, causaren baixa preceptiva del Consell
Executiu els següents:

- Vicent E. Comes Iglesia
- Jaume Sobrevela López
- Francesc Carratalà Vilanova
- Francisco Chirivella Peris
- Pilar Martínez Martínez
- Rafael Tormo Tronch

Entre altres acords, el Consell Executiu aprovà
l’edició del llibre amb l’estudi realitzat per la
Universitat de València amb la direcció dels
professors Antonio Ariño i Maria Albert:
L’associacionisme a l’Horta Sud, presentat en
diverses poblacions de la comarca. Igualment, i a
proposta d’esta Fundació, el Consorci del Museu
adoptà l’acord del canvi de nom del museu, que
passà a denominar-se Museu Comarcal de l’Horta
Sud "Josep Ferrís March".

3 .
Ò R G A N S  D E
G O V E R N  I  G E S T I Ó

3.1. CONSELL EXECUTIU

3.1.1. Comissions de Treball

COMISSIÓ «ECONOMIA»

President Sr. Luis Crespo Ródenas
Vocals Sr. Vicente Gil Primo

Sr. Rafael Tormo Tronch
Sr. José María Torrent Chuán

COMISSIÓ PROGRAMA «CENTRE DE RECURSOS

ASSOCIACIATIUS DE L’HORTA SUD»

President Sr. Vicent E. Comes Iglesia
Vocal resp. Guia de Recursos:

Sr. José Vicente Alabajos Ibáñez
Vocal Sr. Rafael Tormo Tronch
Vocal resp. «Cooperació amb Associacions»:

Sra. Pilar Martínez Martínez
Vocals Sr. Aldino Fernández Roig

Sr. F. Xavier Forment Silla
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Sr. Vicent E. Comes Iglesia
Sr. Enric Martí Marzal
Sr. F. Xavier Forment Silla
Sr. Luis Crespo Ródenas
Sr. José Vicente Alabajos Ibáñez
Sr. Aldino Fernández Roig
Sr. Vicente Gil Primo
Sra. Pilar Martínez Martínez
Sra. Xelo Sanchis Ridaura
Sr. Rafael Tormo Tronch
Sr. José María Torrent Chuán
Sr. Josep Maria Veguer Muñoz

President
Vicepresident

Secretari
Tresorer

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal



COMISSIÓ PROGRAMA «ANÀLISI PROSPECTIVA DE

LA COMARCA DE L’HORTA SUD»

Presidenta Sra. Xelo Sanchis Ridaura
Vocals Sr. José María Veguer Muñoz

Sr. José María Torrent Chuán
Sr. Josep Almenar Navarro

COMISSIÓ PROGRAMA «SOLIDARITAT

INTERNACIONAL»

President Sr. Josep Maria Veguer Muñoz
Vocals Sra. Xelo Sanchis Ridaura

Sr. Enric Martí Marzal

COMISSIÓ PROGRAMA «MUSEU I PATRIMONI»

President Sr. Enric Martí Marzal
Vocals Sr. Pilar Martínez Martínez

Sr. Luis Crespo Ródenas

REPRESENTANTS CONSORCI DEL MUSEU

Sr. Enric Martí Marzal
Sra. Pilar Martínez Martínez

3.1.2. Coordinadors de Programes

REVISTA Papers de l’Horta
Sr. Francesc Martínez i Sanchis
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3.2. MEMBRES DEL PATRONAT

1. AGUAR VILA JOSÉ ENRIQUE
2. ALABAJOS IBÁÑEZ JOSÉ VICENTE
3. ALBA PARRA VICENTE
4. ALCOY PASCUAL VICENTE
5. ALFONSO TARAZONA JOSÉ
6. ALMENAR NAVARRO JOSEP
7. BAIXAULI BAIXAULI JOAN JOSEP
8. BAIXAULI MENA FRANCESC
9. BAS TARAZONA BARTOLOMÉ
10. BLANCH PIERA JESÚS
11. BOSCÀ PERELLÓ VICENT
12. CARRATALÀ VILANOVA FRANCESC
13. CATALÀ VILA JOSÉ FCO.
14. CISCAR PENELLA AMADEU
15. COMES IGLESIA VICENT
16. CORREDOR SANCHIS MANUEL
17. CRESPO RÓDENAS LUIS 
18. CHIRIVELLA PERIS FRANCISCO
19. DOMINGO MARTÍNEZ INNOCENCI
20. ESPINOSA CASAÑ JOSÉ VICENTE
21. ESTEVE RUIZ JUAN JOSÉ
22. FEBRER ROMAGUERA MANEL
23. FERNÁNDEZ CALABUIG  SALVADOR
24. FERNÁNDEZ ROIG ALDINO
25. FERRER PEIRÓ JOSÉ
26. FERRÍS MARCH JOSÉ
27. FORMENT SILLA XAVIER
28. FUENTES PRÓSPER VÍCTOR
29. FURIÓ SORIANO         MIGUEL ÁNGEL
30. GARCÍA CAMPOS ELVIRA
31. GARCIA FERRER CONXA
32. GIL PRIMO VICENTE
33. GINER NAVARRO JUSTO
34. GONZÁLEZ PUIG LUIS
35. GÓRRIZ GINER JULIO
36. HERRERO DE LARA JUAN CARLOS
37. HONORATO IBÁÑEZ TOMÁS
38. LUJÁN FOLGADO ENRIC
39. MARTÍ MARZAL ENRIC
40. MARTÍNEZ MARTINEZ MARIA PILAR
41. MARTÍNEZ SANCHIS FRANCESC
42. MAS SÁNCHEZ ALEJANDRO
43. MIQUEL CASABÁN ROSENDO
44. MONTERO-RÍOS GIL JUAN
45. MORALES GRACIA JOSÉ

46. MORENO PLANELLS TOMÁS
47. MUÑOZ MORA FCO. JAVIER
48. NAVARRO BERMELL JOSEP RAMON
49. NAVARRO PLANELLS JOSÉ
50. NAVARRO PRÒSPER DESEMPARATS
51. NEMESIO CASABÁN BENITO JOSÉ
52. OLCINA REIG RAFAEL
53. OLIVA GARCÍA JULIA
54. ORTIZ GÁLVEZ JOSÉ ANTONIO
55. OSCA SÁNCHEZ EMILIO
56. PALACIOS BELLVER JOSEP VICENT
57. PARDO ANDREU SALVADOR
58. PARRIZAS MIQUEL FERNANDO
59. PILES BESÓ SALVADOR
60. PLANELLS BENEDITO J. JOAQUIM
61. PONS ALFONSO FR. DE PAULA
62. PORTALÉS TALAVERA JOSÉ
63. PUIG FELIPO JOAQUÍN
64. PUIG VIÑES RAFAEL
65. QUILES TARAZONA JUAN
66. RAMOS GONZÁLEZ ALFRED
67. ROMEU PLANELLS ISIDRO
68. ROCA RICART RAFAEL
69. ROS MORA ENRIQUE
70. ROS PILES JOAN JESÚS
71. ROYO MARTÍ JOSÉ
72. RUIZ MONRABAL VICENTE
73. SANCHIS RIDAURA CONSUELO
74. SANTAMARÍA MATEO JOSÉ
75. SANTONJA MARTÍNEZ JAUME
76. SEGARRA ASENSIO RAMÓN
77. SENA FERRER PRESENTACIÓ
78. SENENT SANCHIS JOSÉ
79. SOBREVELA LÓPEZ JAUME
80. SORIANO BESÓ JOSEP MARIA
81. TORDERA BESÓ MANUEL
82. TORDERA FERRER JOSÉ
83. TORMO TRONCH RAFAEL
84. TORRENT CHUÁN JOSÉ MARÍA
85. VEGUER MUÑOZ FCO. JAVIER
86. VEGUER MUÑOZ JOSÉ MARÍA
87. VERDET MARTÍNEZ VICENTE
88. YAGO SOLER RICARDO
89. ZARZO SOSPEDRA ENRIQUE
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4 .
P R O G R A M E S
I  A C T I V I T A T S

4.1. PASSAT: LES NOSTRES ARRELS

4.1.1. Museu Comarcal de l’Horta Sud
Tanquem l’any 2003, novament, amb unes

xifres positives pel que fa a l’increment de
visitants, a la qual cosa cal afegir la disponibilitat
de dos nous espais expositius des del mes de
juny. S’aprofità la inauguració d’estes sales per a
modificar el nom del museu, que ha passat a
denominar-se Museu Comarcal de l’Horta Sud
«Josep Ferrís March».

Respecte dels resultats de la gestió cal ressaltar
els següents aspectes:

Les instal·lacions del Museu
Se n’han ampliat les instal·lacions, amb dues
sales d’exposicions temporals: la Sala Benàger i
la Sala Faitanar, la qual cosa repercuteix en una
possibilitat d’incrementar i diversificar l’oferta
cultural del museu. Açò permet disposar d’uns
espais diàfans i neutres per a organitzar
qualsevol tipus d’esdeveniments i exposicions,
eliminant d’esta manera una de les limitacions
que fins ara tenia el museu. Així, s’ha pogut
multiplicar el nombre d’exposicions temporals, i
organitzar activitats d’assistència massiva dins un
espai tancat, com ara el teatre infantil. També
s’han anat incorporant a l’exposició permanent
noves peces que s’han restaurat.

Les activitats realitzades
S’ha incrementat el nombre d’exposicions
temporals, gràcies a la col·laboració amb altres
institucions:

• • Fotografies de boda: testimoni públic
d’una història íntima.

• • Eugenio Simó: una visió retrospectiva
• • L’arqueologia: el rescat del passat
• • Vida i paisatge a Perenxisa
• • El comerç del fred
• • Fons d’art contemporani. Ajuntament de
Torrent II.

A més de l’etnologia, s’ha obert el camp de
difusió a altres aspectes de la cultura comarcal
més actuals com ara la creació artística
contemporània. D’esta manera, es vol fugir de la
imatge romàntica que sovint plantegen els
museus etnològics de centrar-se únicament en el
passat.

També s’ha incrementat el nombre de tallers de
cultura popular (jocs, pintura de palmitos,
pintura de socarrats, catxirulos), tot lligat a la
disponibilitat de nous espais, i s’ha diversificat
l’oferta d’activitats, introduint el teatre infantil,
patrocinat per la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Torrent.

Hem assistit a la consolidació d’altres cicles
activitats realitzades en exercicis anteriors, com
ara la Peça del Mes i sobretot el Plat del Mes. En
esta darrera activitat s’impliquen col·lectius
nombrosos de la comarca, com ara les mestreses
de casa d’altres pobles.

Pel que fa a la difusió, s’ha continuat en la
mateixa línia que l’any passat de realitzar
comunicats de premsa per tal que el museu
aparega als mitjans de comunicació. Cal
destacar que durant el darrer trimestre ha estat
més present en diaris de major tirada, com ara
Las Provincias i Levante.

Del darrer trimestre cal destacar la constant
actualització del lloc web del museu, en què es
pot trobar informació sobre les activitats, la guia
didàctica, i el recull actualitzat de premsa de
totes les notícies del museu.
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Els resultats obtinguts
Una empresa cultural, com un museu, mesura
els resultats objectius amb el nombre de visitants
aconseguits. En el 2003 s’ha incrementat un
14% respecte de l’exercici anterior (7.818
visitants).

L’anàlisi de la procedència dels grups durant el
primer semestre ens fa preveure uns resultats
prou semblants als de l’exercici 2002. S’observa
una consolidació de la demanda del museu,
sobretot entre les poblacions de l’Horta Sud i
una lleugera difusió entre altres pobles de fora
de l’àmbit territorial més immediat. Ens han
visitat 76 grups, la qual cosa fa un total de 4.648
visitants.

Pel que fa a la naturalesa dels grups, podem
observar que el sector que més demana el
museu és l’educatiu, amb 58 grups (76,32%).
D’altra banda, també tenen un pes relativament
important els col·lectius d’integració social
(11,84%), que actualment es constitueixen en
un sector important de demanda de serveis
culturals. D’altra banda, també cal destacar els
grups d’associacions culturals i festives. En total,
estos dos col·lectius sumen un 31% del nombre
de grups que ens visiten. 

A més, caldria sumar les més de 1.200 persones
que han participat en activitats puntuals del
museu, com ara presentacions, inauguracions
d’exposicions, etc. que no es comptabilitzen
com a visitants.

4.2. PRESENT: LA REALITAT QUE ENS
ENVOLTA

4.2.1. Revista Papers de l’Horta
Tot seguit deixem constància dels continguts

dels números 18 i 19 de la revista Papers de
l’Horta:

Número 18, primer semestre de 2003:
Foto portada: Casa de la Font de la Bàscula.
Silla.
Editorial: L’Horta Sud ha parlat.

La Fundació:
• • La Fundació per al Desenvolupament de
l’Horta Sud aprova un pressupost de 41.050
euros per al 2003.
• • Manifest per una alternativa a l’AVE que
preserve el patrimoni agrícola i cultural de
l’Horta.
• • El Museu Comarcal de l’Horta Sud passa a
denominar-se «Josep Ferrís March».
• • El 41% de la població de l’Horta Sud major de
dèsset anys està afiliada a alguna associació -
Francesc Martínez-.

De casa:
• • Silla, antròpica i natural -Frederic Sòria i
Rosaleny-.
• • Entrevista al periodista Manuel S. Jardí -
Francesc Martínez-.

Economia:
• • L’euro i el dòlar: una visió des de l’Horta -
Víctor Fuentes i Josep M. Jordan-.

Medi ambient:
• • L’Agenda Local 21 a l’Horta Sud.

Sociocomunitari:
• • Resultats de les eleccions locals i
autonòmiques a l’Horta Sud.
• • Ens felicitem tots per l’èxit de la Trobada
d’Alfafar -Guaix-.
• • L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud
convoca el XIII Premi d’Investigació.
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Número 19, segon semestre de 2003:
Foto portada: Barraques de Beniparrell.
Editorial: El paper de la societat civil: el cas
de l’AVE.

La Fundació:
• • 40 associacions participaren en la Trobada
d’Associacions de l’Horta Sud.
• • La Fundació premia la FAC, el Fòrum
d’Empresaris i l’Associació de Veïns del Barri
del Crist.
• • Activitats del Museu Comarcal -Adrià
Bessó-.

Associacions de la comarca:
• • AME 2000 (Associació de Dones
Emprenedores).

Sociocomunitari:
• • Una comarca amb 117 nacionalitats
d’immigrants.

De casa:
• • Beniparrell, passat i present -Maria J.
Fortea-.

Actualitat comarcal:
• • 500 associacions de la comarca demanen
un AVE soterrat a l’Horta -Francesc
Martínez-.
• • Informe tècnic sobre l’impacte de l’AVE a
Picanya -María J. Dasí-.
• • El Govern no ha contestat les al·legacions
dels ajuntaments de l’Horta -Severino Yago.
• • L’alta velocitat a l’àrea metropolitana de
València: per la localització de l’estació
intermodal de l’AVE a l’Aeroport de Manises
-Josep L. Miralles-.

Gent d’ací:
• • Andrés Valero (músic i compositor).

Medi ambient:
• • Nova vida per a l’Horta. Els Horts d’Oci
d’Aldaia -Tomàs Sanchis-.

Papers d’història:
• • La premsa de l’Horta Sud en el
franquisme (1939-1975) -Francesc Martínez
i Alfred Ramos-.

Arts plàstiques:
• • Manuel Cualladó. Fotògraf massanasser
internacional, a qui han fet una exposició a
l’IVAM.

Patrimoni històric:
• • La Creu Coberta de Mislata recupera
l’antiga esplendor.
• • El Castell d’Alaquàs.

Passat i present:
• • Transports públics al Camí Reial.

4.2.2. Centre de Recursos Associatius de
l’Horta Sud (CRAHS)

1. Activitats de formació
Amb la intenció de continuar oferint

formació a les diverses associacions de la
comarca, el Centre de Recursos Associatius de
l’Horta Sud (CRAHS) ha realitzat els següents
cursos:

Aldaia:
Com es fa i es ven un projecte (Projectes II): 28
febrer-4, 7 i 11 de març.

Quart de Poblet:
Llenguatge no sexista: 16 de desembre

Una altra de les activitats de formació que s’ha
dut a terme en els darrers mesos és la
presentació de l’anàlisi prospectiva L’associa-
cionisme a l’Horta Sud, publicada al mes de
juny. Després d’una primera presentació i
discussió amb els tècnics de Participació
Ciutadana de la comarca (celebrada a Picanya el
20 de juny), s’ha convocat les associacions de la
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comarca en estos altres pobles: Albal (2
d’octubre), Quart de Poblet (7 d’octubre) i
Picassent (16 d’octubre).

2. Servicis a les associacions
Al llarg del 2003 s’han publicat 4 números

de Papers Associatius de l’Horta Sud, en el qual
participa un consell de redacció integrat per
diverses persones i un coordinador. Els dos
primer números han sigut trimestrals, i els dos
últims bimestrals (setembre-octubre i novembre-
desembre). Com a nota rellevant, cal ressaltar
que la base de subscriptors està en creixement
permanent.

L’any 2002 es va dissenyar la nova pàgina web de
la Fundació (www.fhortasud.org), en la qual es
pengen periòdicament nous continguts (agenda
amb enllaços) i ja es pot llegir en format PDF la
publicació Papers Associatius i la Memòria 2002.
A més, hi ha disponibles altres materials per a les
associacions, com ara models de documents per
a la creació i dissolució d’una associació, o per a
l’actualització dels estatuts a la Llei 1/2002.

Assessoria jurídica per a associacions. Al mes
de juny de 2002 es va posar al servici de les
associacions de la comarca una assessoria gratuïta
ubicada a Torrent, amb una persona responsable
i un horari d’atenció. Des de principis d’any 2003
compta amb una secció no fixa en el butlletí
Papers Associatius (pàgina 2), i continua atenent
les consultes que els col·lectius hi plantegen.

El CRAHS ha continuat participant en els fòrums
convocats en l’àmbit local per tal de presentar
les seues propostes per al món associatiu. En
concret, va participar el 12 d’abril en les
Primeres Jornades sobre Associacionisme Local
de Quart de Poblet, en la II Trobada
d’Associacions d’Aldaia (abril) i en la I Trobada
d’Associacions Ciutadanes de Torrent (25
d’octubre).

VI Jornada de Convivència i Diàleg de les
Associacions de l’Horta Sud. El dissabte 29 de
novembre tingué lloc a Aldaia esta trobada
anual, en la qual participaren unes 40
associacions de la comarca. L’eix central de la
sessió girà entorn de la millora de les entitats no
lucratives a partir del màrqueting de servicis. A
més, es presentà l’estudi L’associacionisme a
l’Horta Sud, i es féu un minitaller sobre
l’adaptació dels estatuts a la nova legislació.

3. Ajudes a les associacions de la comarca
El 24 de novembre tingué lloc a la seu de la

Fundació Horta Sud el lliurament de les ajudes a
projectes que, anualment, convoquen la
Fundació i Caixa Popular. Com en les edicions
anteriors, es pretén impulsar el moviment
associatiu a la comarca, però des d’una
perspectiva més enriquidora: des de la
col·laboració entre dos o més entitats en la
realització d’un projecte concret. El nostre punt
de vista és sumar esforços per a multiplicar
resultats.

En la convocatòria d’enguany, a la qual es
destinaven 4.800 euros, han resultat premiades
les següents activitats:

Associació de Veïns Barri del Crist: 1.700 euros

Llibre i CD-ROM «Història gràfica del Barri del
Crist»: este projecte arranca d’una sèrie
d’activitats prèvies de recopilació de més d’un
miler de fotografies amb la col·laboració de les
associacions, entitats i veïnat del barri, un premi
de fotografia, exposició de les millors fotos, tres
projeccions per mitjà de canó digital, etc. La
necessitat de dotar el Barri del Crist d’un llibre
amb la seua història propicia l’aparició d’estes
iniciatives, la qual cosa pot dinamitzar la vida
associativa i el moviment ciutadà del barri.
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Federació d’Associacions Ciutadanes de l’Horta
Sud: 1.600 euros

«I Trobada de les Associacions de Torrent»:
l’activitat, realitzada del 23 al 26 d’octubre
d’enguany, volia difondre les activitats que
realitzen entre les associacions federades o no.
Entre altres accions, incloïa exposicions,
conferències, mostres diverses, actes culturals,
etc. Hi van participar més d’una trentena
d’associacions, sobretot de caire veïnal.

Fòrum Comarcal d’Empresaris de l’Horta Sud:
1.500 euros

«Trobades de treball i debat sobre la realitat
comarcal»: es tracta d’una de les activitats que
desenvolupen des de 1999, en les quals un
ponent explica als assistents la seua posició
sobre un tema d’interés comarcal, i tot seguit es
crea un debat en què els participants pregunten
o exposen amb plena llibertat d’intervenció
diversos aspectes relacionats amb el tema.

4. Campanya per un AVE soterrat
Al mes de desembre de 2002 s’enviaren

unes 1.000 cartes a les associacions de la
comarca perquè s’adheriren a la campanya en
demanda d’un AVE soterrat al pas per l’Horta
Sud. En total, es reberen 482 adhesions al
manifest. Posteriorment, s’han produït altres
accions en este sentit, com és la presentació
d’un manifest conjunt el 16 de maig al Museu
Comarcal «Josep Ferrís March», signat per la
Fundació Horta Sud, l’IDECO, el Fòrum
Comarcal d’Empresaris, la Unió de Llauradors i
Ramaders i el Centre d’Estudis de l’Horta Nord.
Aquell acord fou comunicat al President del
Govern, al Ministre de Foment, al President de
la Generalitat Valenciana, al Conseller d’Obres
Públiques, Urbanisme i Transports, a les Corts
Valencianes i a la Comissió de Medi Ambient del

Parlament Europeu. Posteriorment, el 17
d’octubre, les entitats cíviques signants del
manifest van presentar un escrit al president i als
portaveus del grups parlamentaris de les Corts
Valencianes, en el qual es demanava un
pronunciament per un AVE que no cause
impacte ambiental a l’Horta i la creació d’una
comissió de seguiment.

L’últim moviment ciutadà respecte de l’AVE en
què ha participat la Fundació Horta Sud ha estat
la creació de la Coordinadora No a la Muralla de
l’AVE a l’Horta, al desembre de 2003, a Torrent.
Esta coordinadora està formada per les cinc
associacions signants del manifest, a més de la
Federació d’Associacions Ciutadanes de Torrent,
que aglutina 30 associacions, i les plataformes
veïnals de recollida de signatures contra l’AVE de
Picanya, Albal, Sedaví, Paiporta, Torrent i
d’altres. La coordinadora va convocar una
concentració davant el Palau de la Generalitat,
el 13 de desembre de 2003.

4.2.3. Solidaritat Internacional
El 24 de novembre es va fer públic el

veredicte del jurat del Programa de Solidaritat
Internacional. Foren premiats els projectes de
l’Associació de Religioses Trinitàries i d’Aldaia
Solidària-Federació d’Associacions d’Ajuda al
Poble Sahrauí, amb 1.500 euros per a cada
associació.

Les Trinitàries gestionen el Programa d’ajuda a
xiquets i joves AMCAF, al centre rural de San
Faustino Cúcuta de Colòmbia. En este centre hi
ha una granja, una piscifactoria i un espai
educatiu, amb els quals es dóna una formació
integral (educació i ofici) a menors desplaçats.
En la convocatòria del 2003, s’ha ajudat a
consolidar la piscifactoria i la dotació de material
del taller per tal que els menors puguen
aprendre oficis d’electricista, soldador i fuster.
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Pel que fa al projecte d’Aldaia Solidària, la
Fundació contribueix amb la seua ajuda a la
construcció del «Huerto 9 de Junio» del camp de
refugiats de Tinduf (Algèria), un projecte que té
la finalitat de mantindre l’àrea d’investigació i de
formació del camp agrícola, per tal de millorar
l’autosuficiència alimentària dels sahrauins
d’esta regió. Aldaia Solidària porta una dècada
desenvolupant programes d’ajuda al poble
sahrauí de Tinduf.

4.2.4. Imatge i comunicació
El Gabinet de Premsa ha realitzat durant

l’any 2003 el treball necessari per a promoure i
facilitar la difusió de les activitats més importants
de la Fundació, a fi de donar a conéixer
públicament l’entitat i els seus objectius. S’ha fet
a través de la informació, escrita i gràfica,
facilitada tant a la premsa, com a la ràdio i
televisió, a més de gestions complementàries.

Al mateix temps, el Gabinet ha fet un seguiment
de les informacions sobre l’entitat aparegudes en
la premsa diària i altres publicacions, que han
sigut recopilades i reproduïdes en uns dossiers
impresos.

4.3. FUTUR: CAP A ON ANEM

4.3.1. Anàlisi Prospectiva de la Comarca
En el Pla de Gestió de l’any 2003 es

plantejava dur a terme la publicació i la difusió
del treball realitzat per Antonio Ariño i Maria
Albert, L’associacionisme a l’Horta Sud, publicat
al mes de juny amb el cofinançament de la Caja
de Ahorros del Mediterráneo. Després d’una
primera presentació i discussió amb els tècnics
de Participació Ciutadana de la comarca
(Picanya, 20 de juny), s’ha convocat a les
associacions de la comarca en estos altres
pobles:

Albal: 2 d’octubre.
Quart de Poblet: 7 d’octubre.
Picassent: 16 d’octubre.
Aldaia: 29 de novembre

Les reflexions dels participants resultaren molt
útils per a revisar el treball municipal que es
realitza amb les associacions, i per a descobrir
noves línies d’actuació local.
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